
 

 

Предмет: Додатни протокол Споразума ЦЕФТА 2006  

 

 

 

Закон о потврђивању Додатног протокола Споразума о измени и приступању 

Споразуму о слободној трговини у централној Европи (у даљем тексту Додатни 

протокол) објављен је у ''Службеном гласнику РС'' бр. MU 8-11 од 18.10.2011. 

године. У складу са чланом 2. тачкама 2. и 3., Додатни протокол ступа на снагу 

тридесетог дана од дана депоновања инструмента ратификације, односно за Србију 

од 15.12.2011. године. Ради правилне и једнообразне примене обавештавамо вас о 

следећем: 

 

Чланом 1. у ставу 3. Додатног протокола прописано је да ће Стране укинути 

све царине на увоз, мере истог дејства и све увозне дажбине фискалне природе у 

међусобној трговини од дана ступања на снагу овог Додатног протокола, за све 

производе, осим за производе који су предмет билатералних концесија, као што је 

дато у Анексу 10.   

Анекс 3.7 Споразума ЦЕФТА 2006 који је до сада регулисао увоз 

пољопривредних производа у Србију из земаља чланица ЦЕФТА (концесије за 

пољопривредне производе), замењен је новим Анексом 10.5 који чини саставни део 

Додатног протокола. Анексом 10.5 обухваћени су само они пољопривредни 

производи који нису либерализовани а увозе се из Републике Хрватске. 

Наведено значи да се ступањем на снагу Додатног протокола либерализује у 

потпуности преференцијална трговина пољопривредним производима са Албанијом 

и Молдавијом која је до сада била предмет извесних концесија. Са друге стране 

наведено значи и да се даље либерализује преференцијална трговина са Хрватском у 

оквиру Споразума ЦЕФТА јер се смањује број производа који чине предмет 

билатералних концесија у оквиру којих је прописана преференцијална стопа за 2010. 

и 2011. годину као и још повољнија царинска стопа у оквиру већих количинских 

ограничење (одобрених квота).    

  

Сходно наведеном, у циљу примене преференцијала према одредбама 

Споразума ЦЕФТА 2006 од 15.12.2011. године код увоз пољопривредних 

производа из Хрватске, Молдавије и Албаније, у рубрику 36 ЈЦИ уписиваће се 

шифре законских основа, како следи:  

 

 

 

Споразум о слободној трговини у централној Европи – ЦЕФТА 2006 

– роба пореклом из Хрватске - пољопривредни производи 

обухваћени главама 1 до 24 Царинске тарифе укључујући робу 

наведену у Анексу 1, осим робе из Анекса 10.5. На основу члана 1. 

став 3. Додатног протокола, царинске дажбине  (01,02 и 05 ) се не 

наплаћују. 

HR11C  

 



Споразум о слободној трговини у централној Европи – ЦЕФТА 2006 

– роба пореклом из Хрватске - пољопривредни производи  

обухваћени Анексом 10.5 за које је прописана квота.  

Дажбина 01 се наплаћују према Анексу 10.5 (царина у оквиру квоте; 

преференцијална или  МФН стопа по исцрпљењу  квоте).  

Остале царинске дажбине (02 и 05) се наплаћују само када је 

Анексом 10.5 прописана стопа МФН након исцрпљења квоте.   

HR12C  

 

Споразум о слободној трговини у централној Европи – ЦЕФТА 2006 

– роба пореклом из Хрватске – пољопривредни производи 

обухваћени Анексом 10.5  за које није прописана квота.  
 Дажбина 01  се наплаћује према Анексу 10.5  (преференцијална 

стопа). Остале царинске дажбине (02 и 05) се не наплаћују  

HR13C  

 

Споразум о слободној трговини у централној Европи – ЦЕФТА 2006 

– роба пореклом из Молдавије - пољопривредни производи 

обухваћени главама 1 до 24 Царинске тарифе укључујући робу 

наведену у Анексу 1. На основу члана 1. став 3. Додатног протокола, 

царинске дажбине  (01,02 и 05) се не наплаћују. 

 

MD11C  

 

Споразум о слободној трговини у централној Европи – ЦЕФТА 2006 – 

роба пореклом из Албаније - пољопривредни производи 

обухваћени главама 1 до 24 Царинске тарифе укључујући робу 

наведену у Анексу 1. На основу члана 1. став 3. Додатног протокола, 

царинске дажбине  (01,02 и 05) се не наплаћују. 

 

AL11C  

 

 

Преглед реализације квота према Споразуму ЦЕФТА 2006 може се пронаћи 

на инернет страници Управе Царина у мапи Пословна заједница/Порекло 

робе/Квоте.  

 

Предње вам се доставља ради упознавања и примене. 

 

Акт УЦ бр. 148-07-483-01-336/2011 од 13.12.2011. године 
          


